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INTRODUÇÃO:
Queilite Granulomatosa (Q.G) é uma doença rara
de etiologia desconhecida e de evolução crônica a
qual se caracterizada por edema labial difuso,
recorrente e assintomático. É uma doença
granulomatosa, não infecciosa e pode associar se à paralisia facial e língua fissurada, formando a
tríade completa da síndrome de MelkerssonRosenthal (S.M.R), sendo o mais frequente ser
monosintomática. Ocorre em ambos os sexos e
em qualquer faixa etária, e suas primeiras
manifestações ocorrem mais freqüentemente na
segunda década de vida.

HISTÓRIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:
Paciente, 18 anos, masculino, branco, iniciou há 5
anos
quadro
de
edema
intermitente
e
assintomático em lábio superior, que se tornou
persistente após 1 ano. Nega sintomas
respiratórios e gastrintestinais.
O exame físico com edema de labio superior
associado a eritema e descamação da face,
ausência de língua fissurada e paralisia facial.
No
anatomopatológico
revelou
infiltrado
inflamatório misto focal com reação macrofágica
giganto-celular, esboçando granulomas.
Está em uso de predinisona 40mg/dia via oral há 1
mês com discreta melhora clínica.

Pesquisa de BAAR e fungos: negativo

HE, processo inflamatório crônico granulomatoso perivascular, padrão epitelióide,
com células gigantes

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

No caso descrito observou – se a forma
monossintomática da S.M.R, contendo uma das
manifestações da tríade clássica, o edema labial.
As demais patologias que cursao com granuloma
ao anatomopatológico devem fazer parte do
diagnóstico diferencial, sendo importante um
acompanhamento do trato gastrointestinal, pois a
Q.G
pode preceder ou seguir, por anos, o
diagnóstico da Doença de Crohn. Há descrito na
literatura diversos tratamentos insatisfatórios
como, infiltrações intralesionais de corticóide,
clofazimina, azatioprina e talidomida.
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